Vođa sutrašnjice – natječaj za esej
Autor ICM Osijek

Za: sve studente upisane na diplomski ili postdiplomski studj bilo kojeg smijera na nekom
sveučilištu
Nagrada: 20 000 švicarskih franaka – dijeli se između troje pobjednika te „St. Gallen Wings of
Excellence Award“

Rok: 1. veljače 2016.

Opis:
Natječite se za “St. Gallen Wings of Excellence Award” i kvalificirajte se za sudjelovanje kao
„vođa sutrašnjice“ na najprestižnijem svjetskom natječaju za esej! Vaš esej (maksimalno 2100
riječi) napisan na engleskom mora odgovoriti na pitanje: Koje su alternative ekonomskom
rastu? „Vođe sutrašnjice“ izrazili su skepričnost prema ekomskom rastu današnjice. Ovo je
izazov za vas da razvijete svoje alternativne smjernice vezane za pojam rasta. Predstavite
svoju ideju i uvjerite žiri. Očekuje se profesionalni, kreativni esej koji tjera na razmišljanje.
Budite hrabri i nekonvencionalni!
Kvalificiranost
• svi studenti upisani na diplomski ili postdiplomski studj na bilo kojem smjeru na nekom
sveučilištu, rođeni 1986. ili kasnije
Što dobivaš?
• uključit ćete se u debatu sa 600 najboljih globalnih vođa i donositelja odluka
• podijelit ćete svoje misli, ideje te vizije s globalnom elitom
• upoznat ćete 200 svjetskih najbistrijih mladih umova
• razgovarat ćete sa svjetskim vođama, pogotovo „vođama sutrašnjice“
• moći ćete postati član uistinu jedinstvene i snažne globalne zajednice
• nagradu od 20 000 švicarskih franaka koja se dijeli između troje pobjednika te „St. Gallen
Wings of Excellence Award“
Troškovi
Troškovi putovanja, hrane i smještaja bit će pokriveni.
Kako se prijaviti?
Registrirajte se online kako biste dobili redovita ažuriranja, savjete i vrijedne informacije vezane
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za natječaj i simpozij OVDJE .

Priložite sljedeće dokumente:
• kopiju putovnice ili drugog identifikacijskog dokumenta (na engleskom)
• potvrda od mature/upisa na fakultet;
• vaš esej bez vašeg imena u nazivu datoteke, metapodacima datoteke ili u samoj datoteci
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